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حمید انوری

از شیر مرغ تا جان آدم
در رستوران ما واقع ارگ کابل ،سابق به نام "خانۀ خلق" ،قصر ریاست جمهوری کنونی ،انواع و
روز هفته2۴ ،ساعت در روز ،به خدمت حاضر است .در
اقسام غذا های لذیذ و منحصر به فردِ ۷ ،
این رستوران مفشن و مفرح و مستریح ،از شیر مرغ تا جان آدم در خدمت مشتریان گرامی ،بصورت
رایگان قرار داده می شود .ورود به این رستوران به غیر از مشتریان دایمی که به نحوی با ارگ
کابل در ارتباط تنگاتنگ قرار داشته باشند ،برای بقیه اتباع کشور ممنوع است .ناگفته نباید گذاشت
که ورود افراد ،اشخاص و گروپ های بی کار و بی روزگار و روزگذران و مفت خوران و لنده
غران که نان خود را به نرخ روز زهرمار میکنند ،پُر خور و باالنشین تشریف دارند ،حراف و
عالف و نداف و ،...هستند ،حامیان خارجی و داخلی دارند ،مانع ندارد .کرزی و کورزی و مفت
خور و قسم خور و یک مشت ناجور دیگر که از کیسۀ خلیفه غم هفت پشت خود را نیز خورده اند،
مهمانان تحمیلی و ناخوانده اند که در پرخوری و مفت خوری شهرۀ آفاق اند ،هر شام و پگاه ،نسخه
های جدیدی اختراع میکنند که در قطی عطار نیست.
میگویند که ما مسؤلین و سرآشپزان رستوران ،در پخت و پز روزانه و  2۴ساعته ،از 1۷نوع
گوشت و بیش از  30نوع سبزیجات استفاده میکنیم.
که برای هزارها کارمند در ده ها اداره دولتی افغانستان از جمله ریاست جمهوری ،شورای عالی
مصالحه و دفتر حامد کرزی خریداری شده است .این نهاد همچنین ادعای خریداری  1۷نوع گوشت
را به صورت کامل رد کرده است.
سرآشپز و خلیفه قلندر ارگ تأکید میکند که آنان  1۷نوع گوشت مصرف نمی کنند ،بلکه  18نوع
گوشت در مینوی غذائی شان شامل است.
آشپز یا همان خلیفه قلندر رستوران ارگ در عکس العمل به اظهارات احمد و محمود و کلبی و
سر
ِ
مقصود ،چنین داد سخن داده است" :ارگ محیط سرسبز دارد ،اما غذای خوب ندارد .در زمان آقای
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کرزی (رئیس جمهور پیشین) سفره ارگ رنگین بوده است .در برخی جلسات رسمی بیشتر از نیم
ساعت در باره طعم بادنجان سیاه صحبت شده است".
اینکه سال ها داد زدیم که حامد کرزی یک شخص شکمباره است و نان را به نرخ روز زهرمار
میکند و پُرخور باال نشین است ،اینک از سوی"شاه حسین مرتضوی" رسما ً تائید گردید .از حامد
کرزی توقع بیش از این نباید داشت که یک ساعت در مورد بانجان و ُملی و زردک داد سخن دهد.
این زمان که سفرۀ ارگ گویا رنگین نیست 1۷ ،نوع گوشت و بیش از سی نوع ترکاری و سبزیجات
در لیست غذائی آن شامل است ،آن زمان که "سفرۀ ارگ رنگین" بوده است ،همین لیست را باید
دوچندان تخمین کرد.

یکی از کارمندان ادارۀ امور این عکس(سمت راست) را نشر کرده که گویا غذای ظهر کارمندان
ادارۀ امور است .تو گفتی و ما باور کردیم ،به اصطالح ایرانی ها"خر خودتی" {.در اصل این غذا
مربوط می شود به غذای عساکر اردوی ملی(سمت چپ) که شاید هفتۀ یکی دو بار همین اندازه
گوشت برای شان میسر شود(سمت راست)}.
و اما اینهم واقعیت غذای روزانۀ عساکر اردوی ملی افغانستان است.

چند سال قبل عبدالرحمان رحمانی ،پیلوت افغان با همرسانی این تصاویر غذای سربازان ارتش در
فیس بوک خبرساز شد (.غذای اصلی روزانۀ عساکر اردوی ملی افغانستان).
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در این جا از گوشت کبک و بودنه و ...خبری نیست .حتی گوشت گاو را هم با ذره بین نمی شود
یافت .لوبیا چلو غذای اصلی سربازان سنگر است و کبک و بودنه و مرغابی ،آهو و بره و مرغابی
و ،...غذای روز مرۀ غنی و کرزی وعبدهللا و کج کاله و یک مشت رسوای دیگر است.
در این اعالمیه آمده که این مقدار سبزیجات برای واحدهای جانبی ریاست عمومی اداره امور ریاست
جمهوری؛ همانند دفاتر معاونان ریاست جمهوری ،دفتر حامد کرزی ،رئیس جمهور پیشین ،اداره
تدارکات ملی ،اداره ارتباطات استراتیژیک ،اداره پالیسی و استراتیژی ،اداره عملیاتی و حمایوی
انکشاف (توسعه) ملی ،واحد تسهیل سرمایه گذاری و شورای عالی مصالحه ملی به رهبری عبدهللا
عبدهللا نیز است ۴3 (.نوع سبزیجات و  18نوع گوشت برای  14000نفر مفت خور)
"ادارۀ سرآشپز و خلیفه قلندر ارگ" گفته که تهیه و تدارک غذای دفتر شورای امنیت ملی ،ریاست
دفتر رئیس جمهور و ریاست محافظت رجال برجسته که بیش از هشت هزار کارمند دارد ،نیز
مسئولیت اداره امور است.
این نهاد افزود که  ۴3نوع سبزیجات را برای ریاست دفتر رئیس جمهور در سال مالی  13۹۹به
قیمت بیشتر از  23میلیون افغانی قرارداد کرده است.
اداره امور اسناد خریداری گوشت و انواع آنرا را به رسانه ها نفرستاده است.
چهل و سه نوع سبزیجات برای ریاست دفتر رئیس جمهور و شاید دو یا سه نوع برای سربازان
اردوی ملی که شامل لوبیا ،کچالو و شاید هم شفتل باشد .تو ببین تفاوت ره از کجاست تا بکجا .آنکه
سر را در راه وطن میگذارد ،برنج و لوبیا می خورد و آنکه سر را در راه چوکی میگذارد ،هژده
نوع گوشت و چهل و سه نوع ترکاری زهر مار میکند.
حال برگردیم به لیست انوع و اقسام گوشت در رستوران قصر ریاست جمهوری ،اما قبل از آن
نگاهی کنید به عکس ذیل ،با درنظر داشت اینکه نظر به احصائیه های رسمی ،هشتاد و پنج فیصد
( )8۵٪مردم افغانستان در شرایط کنونی زیر خط فقر زندگی بخور و نمیری را سپری میکنند.

آینده سازان وطن
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الزم می افتد تا قبل از پرداختن به انواع و اقسام گوشت های تازه و ُخشک در رستوران قصر
ریاست جمهوری ،سری هم بزنیم به نوشتۀ بسیار زیبا و بجای هموطن گرامی ما"یونس نگاه" ،تحت
عنوان "لقمه های خاردار ارگ" که در سایت"افغانستان آزاد" به نشر رسیده است که ما آنرا اقتباس
کرده ایم و خواهی نخواهی از نظر هموطنان ما گذشته است.
لیست گوشه ای از اقسام گوشت از نگاه محترم"یونس نگاه" که از منابع رسمی به دست آورده اند،
این است:
 - 1گوشت گوسفند رانپر خسی* تازه 2
 -2گوشت گوسفند رانپر نر تازه
 - 3چاسب گوسفند (معنای این یکی را هنوز نمیدانم)
 - 4گوشت ِ پشت مغز گوساله
 - ٥ماهی فلیت
 - ٦ماهی لقمه** بدون خار ( در مورد خصی و چاسپ و ماهی لقه ،در همان مضمون متذکره
معلومات داده شده است)
حال اما از هموطنان می خواهیم که این لیست را تا رقم هژده()18ادامه دهند و اگر موفق شدند ،در
ختم لیست یکجا بگویند که زهر هالهل شود بر خورنده های آن.
صداقتهللا صادق ،سرآشپز دیگر رستوران ارگ ،صادقانه!!! می گوید که مینوی غذایی مقامات و
کارمندان نهادهای ریاست جمهوری سه نوع گوشت شامل گوشت گوساله ،گوسفند و مرغ است.
و می افزاید که گوشت در نهادهای ریاست جمهوری به طور جداگانه هفته ای سه روز صرف می
شود و باقی سه روز هفته مینوی آنها شامل هیچ نوع گوشت نمی شود(.البته با درنظرداشت اینکه
گوشت آهو و گنجشک و سی سی و قرقوش و بودنه و کبک و مرغابی ،از نگاه ارگ نشینان ،گوشت
حساب نمی شوند).
صداقت هللا صادق تاکید کرد لیستی که به رسانه ها داده شده که در آن از  18نوع گوشت یاد آوری
شده و شامل کبک ،بودنه ،ماهی ،فیل مرغ و انواع مختلف گوشت گوساله و گوسفند می شود لیست
قرارداد غذای روزمره ریاست جمهوری نه بلکه قرارداد چهارچوبی است که شامل انواع مختلف
النوع گوشت می شود اما الزاما ً تمام آن تدارک نمی شود (.این بدان معنی تواند بود که اگر  18نوع
گوشت را تدارک کرده نمی توانند ،مجبور و مکلف اند تا الاقل  10تا  12رقم را ،میمیرند یا می
مانند ،تهیه نمایند).
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"سرآشپز" تاکید کرد که این از این لیست تنها در وقت فرمایش ،در مراسم و ضیافت های کالن ملی
و بین المللی استفاده می شود (.یعنی اینکه در ضیافت های چهارکاله و چهل دزد داخلی ،اما ضیافت
های کالن بین المللی را در دوحه و ماسکو و تهران و اسالم آباد و ،...برگزار میکنند .ضیافت های
خیالی!)
سرآشپز رستوران ارگ خاطرنشان کرد که از گوشت کبک و بودنه و آهو و ،...در مهمانی
صدراعظم پاکستان استفاده شده است .چرا برای او دال نپختید ،من متیقنم که برای کرزی در سال
های پار و پرار و برای غنی در سال های پسین ،در ضیافت های اسالم آباد ،به غیر از گوشت
گاومیش ،چیزی بیشتری پیشکش نکرده اند.
و اما در رستوران مفشن ارگ ،برای چهل دزد و چهارکاله 18 ،نوع گوشت و بیش از چهل رقم
سبزیجات به مصرف میرسد و ملت مظلوم و دربند کشیده شدۀ افغان به نان شب و روز خود محتاج
اند و در شش ماه هم روی یک پاو گوشت گاو را نمی بینند.
ولی و اما و مگر! در رستوران ارگ کابل ،از شیر مرغ تا جان آدم ،هفت روز هفته و  24ساعت
در شبانه روز ،در خدمت ارگ نشینان و اعوان و انصار شان قرار دارد .مرغ اگر شیر نداد ،به
زور از آن میکشیم ،جان آدم هم در ادارۀ امور فراوان است؛ صدقۀ سر تان .از پیشکش مغز اما جدا ً
معذرت می خواهیم که در رستوران ارگ و ادارۀ امور ،نایاب است! مغز اگر می خواهید ،ما نداریم!

ز اقتصاد غلط شعله در این خانه بزن
ملت از فقـر بمیرد تـو جرنگانه بزن
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